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Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Augustus 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

31

1

2

3

4

5

6

7

32

8

9

10

11

12

13

14

33

15

16

17

18

19

20

21

34

22

23

24

25

26

27

28

35

29

30

31

Start Vreedzame
School blok 1

9-12.00: TOB les 7

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

TOB = Taal Ouder Betrokkenheid

>Wilt u uw kinderen de eerste weken van het nieuwe schooljaar controleren op
hoofdluis?

Blok 1 Vreedzame School
'We horen bij elkaar'
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een
positief werkklimaat centraal.
Naast de algemeen geldende regels op school
maken leerkracht en kinderen samen afspraken,
over hoe je met elkaar omgaat en het reilen en
zeilen in de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is
het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er
bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze
elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren
over opstekers en afbrekers.
Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve
opmerking over iemand maakt. Opstekers doen iets
met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een
afbreker: een onaardige, negatieve opmerking over
iemand. Hierdoor voelt hij/zij zich niet prettig.
De kinderen leren ook dat iedereen zijn mening
moet kunnen uiten en verdedigen, en dat iedereen
respect moet hebben voor de mening van anderen
ook al ben je het er misschien niet mee eens.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - September 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

35

donderdag

vrijdag

zaterdag

Zondag

1

2

3

4

10

11

17

18

24

25

9-12.00: TOB les 8

36

37

38

39

5

6

7

8

9

-Start restaurant
-Start muzieklessen

9-12.00: TOB les 9

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

12

13

14

15

16

-Kleuterbouw start
thema ‘Gi-ga-groen!’
-Start verkiezingen
leerlingenraad

-9-12.00: TOB les 11
-15-16.30: ZBO

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Basisclub gr. 7 start
blok 1
-18.30: Ouderinformatieavond

-9-12.00: TOB les12
-Start Flex Doelab

19

20

21

22

23

-Start Vreedzame
School blok 2
-Basisclub gr. 6
-GMR

-Prinsjesdag
-9-12.00: TOB les 13

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Jazz Express
(gr. 6-7-8)
-Basisclub gr. 7

-9-12.00: TOB les14
-Fiepflits uit

26

27

28

29

30

-Schoolfotograaf
-Basisclub gr. 6

-Schoolfotograaf
-9-12.00: TOB les15

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-9-10.30: Informatieochtend nw ouders

Basisclub gr. 7

9-12.00: TOB les16

-9-12.00: TOB les10
-Fiepflits uit

>Denkt u aan het betalen van
de ouderbijdrage?
>Deze maand vinden de
startgesprekken met de
ouders plaats (gr. 3-7)

Blok 2 Vreedzame School
'We lossen conflicten zelf op'
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren
om op een positieve manier met conflicten om te
gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil
tussen een conflict en een ruzie.
Een conflict is een verschil van mening: je wilt
bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben.
Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je
allebei tevreden mee bent: een win-win-oplossing.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten
met geweld gepaard gaan, spreken we van een
ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt
reageren op een conflict:
1. Je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt.
2. Je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig.
3. Je staat stevig, je komt op voor jezelf, maar houdt
daarbij ook rekening met de ander.
Met de laatste reactie bereik je uiteindelijk een winwin-oplossing.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Oktober 2022
Week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

39

40

41

42

zaterdag

Zondag

1

2

8

9

3

4

5

6

7

Studiedag
Alle kinderen vrij

-Dierendag
-9-12.00: TOB les 17

-Sportdag gr. 7-8
-Basisclub gr. 7

-9-12.00: TOB les 18
-Fiepflits uit

10

11

-Dag van de leraar
-Jan naar Kenia
-Start Kinderboekenweek, thema “Gi-gagroen”
12

13

14

15

16

-Kleuterbouw start
thema ‘Herfst’
-Basisclub gr. 6
-15.45-17.00:
MR-vergadering

-9-12.00: TOB les 19
-Ontruimingsoefening

10.30-11.30:
Leerlingenraad (1)

Basisclub gr. 7

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-10.30-11.30:
Leerlingenraad (2)
-20.00: Informatieavond VO Kernprocedure
(ouders gr. 8)

-11.00: Verjaardag
van A'dam: verhaal
Aletta Jacobs
verteld door
spoken word artist
Atta Tolk (gr. 7-8)
-Basisclub gr. 7

-8.30-9.00: Flex
Doelab info voor
ouders
-Fiepflits uit

Herfstvakantie

43

24
-Jan terug uit Kenia
-Basisclub gr. 6

44

31
-Halloween
-Basisclub gr. 6

Start Wintertijd

Blok 3 Vreedzame School
'We hebben oor voor elkaar'
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’
te hebben. De lessen gaan over communicatie; over
‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is.
In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te
luisteren. De een vertelt, de ander luistert.
Goed luisteren kun je zien aan oogcontact, een actieve
lichaamshouding, af en toe knikken en het kunnen
herhalen wat de ander heeft gezegd.
De kinderen leren zich tevens in een ander te
verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar
elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten
ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat
daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op
verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen
kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende
gezichtspunten. We kijken soms anders tegen dezelfde
dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en
gevoelens hebben, en omdat we uit verschillende gezinnen
komen. Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - November 2022
Week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

Zondag

1

2

3

4

5

6

15-16.30: ZBO

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-10.30-11.30:
Leerlingenraad (3)

Basisclub gr. 7

Divali

7

8

9

10

11

12

13

-8.30-15.00: Leskist
Boeddhisme gr. 4-8
-Basisclub gr. 6
-15.45-17.00:
MR-vergadering
-19.30: Ouderavond
PAW “Sociale Media”

8.30-15.00: Leskist
Boeddhisme gr. 4-8

-9-10.30: Informatieochtend nw ouders
-9-12.30: Gr 7-8 maakt
zandmandala’s
-10.30-11.30:
Leerlingenraad (4)

-9-12.30: Gr. 7-8
maakt zandmandala’s
-Basisclub gr. 7

-Sint Maarten
-Fiepflits uit

Intocht
Sinterklaas

14

15

16

17

18

19

20

Kleuterbouw start
thema ‘Sint’

9-12.00: Mediabus
op de Fiep gr. 7-8

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-10.30-11.30:
Leerlingenraad (5)

Studiedag

23

24

25

26

27

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-10.30-11.30: Afronden
leerlingenraad (6)

Basisclub gr. 7 start
blok 2

Fiepflits uit

44

45

46

47

21

22

-Start Vreedzame
School blok 3
-Basisclub gr. 6 start
blok 2
48

28

29

30

Basisclub gr. 6

DWS: def. selectie
wordt bekend
gemaakt

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

DWS = Day A Week School

Alle kinderen vrij

BETALINGEN

doel

bedrag

bankrekening

cash of per

De ouderbijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer
Ouderbijdrage

NL82 INGB 0005 4008 62

€ 125,-

zonder stadspas

NL82 INGB 0005

per bank*

Maximaal 2

4008 62

(betaalverzoek)

kinderen uit één

t.n.v. OV brede school Fiep Westendorp

gezin

U kunt betalen via een betaalverzoek.

Ouderbijdrage

€55,-

Van deze vrijwillige bijdrage worden alle activiteiten betaald waarvoor de

met stadspas

(*zie

Sinterklaas- en het Kerstfeest, het schoolreisje, schoolreisje met

Bijdrage

overnachting, de sportdag, het slaapfeest, het toezicht tussen de middag,

naschoolse

de aanschaf van spelmateriaal en een extraatje voor bij de lunch in het

activiteit per blok

kinderrestaurant.

zonder stadspas

De ouderbijdrage geldt voor maximaal 2 kinderen van één gezin. U kunt

Bijdrage

nu alleen nog cash of per bank betalen. Voor kinderen die ná de
herfstvakantie instromen, wordt het bedrag aangepast (met € 3,- per
week).

€ 15,-

n.v.t.

Per kind met
stadspas

NL82 INGB 0005

Betaalverzoek

Elke deelnemer

Betaalverzoek

Elke deelnemer

Betaalverzoek

Elke deelnemer

Betaalverzoek

Elke deelnemer

NL82 INGB 0005

Per bank

Groep 8

4008 62

(betaalverzoek)

4008 62

€ 5,-

naschoolse

NL82 INGB 0005
4008 62

activiteit per blok
met stadspas

Geen Stadspas

Bijdrage voor de

De bijdrage is € 125,- per kind als uw kind geen Stadspas heeft.

Basisclub, project

* Als u niet kunt overmaken via de bank kunt u ook nog cash betalen.

“Verborgen

€ 15,-

NL82 INGB 0005
4008 62

beroepen” of het

Met Stadspas

Mentorproject

Dan is de bijdrage € 55,- per kind. *U laat de stadspas van uw kind
scannen en hoeft dan zelf helemaal niks te betalen, dit doet de
gemeente. De Stadspas van uw kind(eren) kunt u laten scannen door
Brenda van Dams. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en
desgewenst in een afgeschermde ruimte. Deze regeling geldt niet voor
incidentele uitstapjes waarvoor we OV-kaartjes aanbieden en de
Amelandbijdrage van groep 8. Wel betaalt u bij de naschoolse activiteiten
minder (zie schema hiernaast).
Twijfelt u of uw kind recht heeft op een Stadspas? Kijk dan op
telefoonnummer 14020.

n.v.t.

hiernaast)

school geen vergoeding van uit het Rijk ontvangt. U kunt denken aan het

www.amsterdam.nl/pakjekans

voor wie?

bank

of

bel

met

de

gemeente

op

zonder stadspas
Bijdrage voor de

€ 5,-

Basisclub,project

NL82 INGB 0005
4008 62

“Verborgen
beroepen” of het
Mentorproject
met stadspas
Amelandbijdrage

€ 135,-

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - December 2022
week

maandag

dinsdag

woensdag

48

donderdag

vrijdag

zaterdag

Zondag

1

2

3

4

10

11

Basisclub gr. 7

49

50

51

5

6

7

8

9

Sinterklaas
Alle kinderen om
12.30 uur naar huis

Kleuterbouw start
thema ‘Kerst’

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Basisclub gr. 7

Fiepflits uit

12

13

14

15

16

17

18

Basisclub gr. 6

15-16.30: ZBO

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Basisclub gr. 7

19

20

21

22

23

24

25

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Kerstviering op school
12.00: kinderen vrij
17.30: kerstdiner

Roostervrije dag

Basisclub gr. 6

Eerste Kerstdag

Alle kinderen vrij
Fiepflits uit

52

26
Tweede kerstdag
Kerstvakantie

27

28

29

30

31
Oudjaarsdag

>Denkt u nog
aan het
betalen van
de ouderbijdrage!

Bij wie moet u zijn in onze brede school?
Directeur brede school Fiep Westendorp
Voor vragen over alle aangelegenheden betreffende het basisonderwijs, kunt u terecht bij
de directeur
Jan van Aert
Telefoon: 020-4080517, email: jvaert@bsfiepwestendorp.nl
dinsdag tot en met vrijdag/ woensdag van 8.30 tot 9.30 spreekuur
Locatie: directiekamer op de 1e verdieping/ of BOR ruimte beneden.
Afspraak kunt u via de administratie maken.
Ouder- en kind adviseur (OKA)
De ontwikkelingskansen van een kind hangen ook af van de inzet en betrokkenheid van
ouders. De school biedt daarom ondersteuning aan via de ouder- en kind adviseur. Voor
vragen en adviezen kunt u terecht bij
Latoya Renardus
Telefoon: 06-55840861, email: l.renardus@oktamsterdam.nl
Donderdagochtend van 8.45- 12.00 uur
Locatie: kantoor OKA op de 1e verdieping, tegenover de teamkamer.
U kunt haar ook bellen voor het maken van een afspraak.
Overige namen, telefoonnummers en mailadressen vindt u in de schoolgids. Deze staat op
de website www.bsfiepwestendorp.nl bij 'ouders'. Ook kunt u Facebook “brede school Fiep
Westendorp” raadplegen

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Januari 2023
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

52

zondag
1
Nieuwjaarsdag

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

Drie Koningen

2

9

10

-Kleuterbouw start
thema ‘Boerderij’
-Basisclub gr. 6
3

16

17

-Start DWS-lessen
-Basisclub gr. 6

4

23

24

-Start Vreedzame
School blok 4
-Basisclub gr. 6
5

30
Basisclub gr. 6

11

12

13

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Basisclub gr. 7

Fiepflits uit

18

19

20

21

22

9-10.30: Informatie
ochtend voor nieuwe
ouders

Basisclub gr. 7

25

26

27

28

29

Studiedag

Basisclub gr. 7

Fiepflits uit

Alle kinderen vrij
31
> Januari-maart: Voorstelling Muziekatelier ‘Supernormaal’ voor gr. 3-4-5.
> Januari-februari: open dagen VO-scholen (gr. 8).
> Januari-februari: afname Cito-medio-toetsen (gr. 3-8)

Blok 4 Vreedzame School
'We hebben hart voor elkaar'
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot
belang voor een positief klimaat in de klas en
binnen de school. De Vreedzame School streeft naar
een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en
waarin kinderen 'hart voor elkaar' hebben: dat ze met
respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker
als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen
en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Daardoor ben je beter in staat om conflicten positief
op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van
belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet.
We bespreken wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat
hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze
leren dat afkoelen belangrijk is om een conflict te
kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn
en over opkomen voor elkaar. We bespreken ook
welke dingen de kinderen leuk vinden en waar ieder
zoal blij van wordt.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Februari 2023
week

maandag

dinsdag

5

6

6

7

15.45-17.00:
MR-vergadering

7

8

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

4

5

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Basisclub gr. 7

8

9

10

11

12

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-Adviesgesprekken
gr. 8

Adviesgesprekken
gr. 8

-Fiepflits uit
-Adviesgesprekken
gr. 8
17

18

19

13

14

15

16

-9-12.00: Verhaal
‘Het hart in de fles’
gr. 6
-Basisclub gr. 6 start
blok 3

-Valentijnsdag
-9-12.00: Over de
streep gr. 6
-15-16.30: ZBO

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Jan en Natasja naar
Kenia
-Basisclub gr. 7 start
blok 3

20

21

22

23

24

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Middenrapport mee
-Basisclub gr. 7

Fiepflits uit

-Ballet in de klas
gr. 6-7-8
-Basisclub gr. 6
9

woensdag

27
Krokusvakantie

Carnaval

28
>Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage!

25

26

Bij wie moet u zijn in onze brede school?
Directeur brede school Fiep Westendorp
Voor vragen over alle aangelegenheden betreffende het basisonderwijs, kunt u terecht bij
de directeur
Jan van Aert
Telefoon: 020-4080517, email: jvaert@bsfiepwestendorp.nl
dinsdag tot en met vrijdag/ woensdag van 8.30 tot 9.30 spreekuur
Locatie: directiekamer op de 1e verdieping/ of BOR ruimte beneden.
Afspraak kunt u via de administratie maken.
Buurtkamers
Voor vragen over alle aangelegenheden betreffende de buurtkamers, kunt u terecht bij de
zakelijk leider
Sandra Damhuis
telefoon 06-41521617, email: s.damhuis@combiwel.nl
Overige namen, telefoonnummers en mailadressen vindt u in de schoolgids. Deze staat op de website
www.bsfiepwestendorp.nl bij 'ouders'. Ook kunt u Facebook “brede school Fiep Westendorp” raadplegen.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp – Maart 2023
week

maandag

dinsdag

9

10

11

12

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

4

5

11

12

18

19

25

26

6

7

8

9

10

Studiedag

Studiedag

Studiedag

Fiepflits uit

Alle kinderen vrij

Alle kinderen vrij

Alle kinderen vrij

-Kleuterbouw start
thema ‘Fiep
Westendorp’
-Basisclub gr. 7

13

14

15

16

17

-Start Vreedzame
School blok 5
-Basisclub gr. 6

Hermitage gr. 5

9-10.30: Informatieochtend nw ouders

-Hermitage gr. 6
-Rekenkangoeroewedstrijd
-Basisclub gr. 7

Hermitage gr. 4

22

23

24

-Start Ramadan
-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-Verhaal Marten
Luther King gr.3-4-5
(Lonneke)

-Verhaal Marten
Luther King gr.3-4-5
(Lonneke)
-Basisclub gr. 7

Fiepflits uit

29

30

31

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Basisclub gr. 7
-19.30: Ouderavond
PAW ‘Opvoeden’

>De indeling van de schoolreisjes (gr. 3-7) wordt nader
bekend gemaakt.

20

21

-Week van de
Lentekriebels
-Basisclub gr. 6

13

woensdag

27
Basisclub gr. 6

28

Start
Zomertijd

Blok 5 Vreedzame School
'We dragen allemaal een steentje bij'
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de
klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel
geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de
kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee
mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken
voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer.
Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas
gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze
school is het werken als leerlingmediator. Uit groep 6 t/m 8
worden er een aantal kinderen speciaal opgeleid om mediator
te zijn. Hun taak is andere kinderen te helpen bij het oplossen
van een conflict of ruzie. Voor de kinderen uit de onderbouw
is dat vaak nog nieuw.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken
binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van
opgedragen taken en mondt uit in het werken met
klassencommissies. Een klassencommissie bedenkt zelf wat
ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de
inrichting van de klas. De klassencommissie presenteert aan
de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel. De
leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - April 2023
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

13

14

3

4

-Basisclub gr. 6
-15.45-17.00:
MR-vergadering
15

16

17

5

6

7

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Basisclub gr. 7
-Fiepflits uit

Goede vrijdag

10

11

12

13

14

Tweede Paasdag

-15-16.30: ZBO
-Kleutermusical

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-Kleutermusical

-Basisclub gr. 7
-Kleutermusical

Kleutermusical

17

18

19

20

21

-Kamp: 4 groepen
-Kleutermusical

-Eindtoets gr. 8 dag 1
-Kamp: 2 groepen
-Kleutermusical

-Eindtoets gr. 8 dag 2
-Kamp: 2 groepen
-Kleutermusical

-Kamp: 2 groepen
-Kleutermusical

-Suikerfeest (of 22/4)
-Fiepflits uit

24

25

26

27

28

Meivakantie

zaterdag

zondag

1

2

8

9
Eerste Paasdag

15

16

22

23

29

30

Koningsdag

>Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage!
>De precieze indeling van de kleutermusicals wordt nader bekend gemaakt.
>Deze maand vindt het theoretisch verkeersexamen plaats (gr. 7 + leerlingen in gr. 8 die het examen vorig schooljaar onvoldoende/niet gemaakt hebben).

Bij wie moet u zijn in onze brede school?
Ouder- en kind adviseur (OKA)
De ontwikkelingskansen van een kind hangen ook af van de inzet en betrokkenheid van
ouders. De school biedt daarom ondersteuning aan via de ouder- en kind adviseur. Voor
vragen en adviezen kunt u terecht bij
Latoya Renardus
Telefoon: 06-55840861, email: l.renardus@oktamsterdam.nl
donderdagochtend van 8.45- 12.00 uur
Locatie: kantoor OKA op de 1e verdieping, tegenover de teamkamer.
U kunt haar ook bellen voor het maken van een afspraak.
Administratie brede school Fiep Westendorp
Voor vragen over betalingen, overblijven, ziekmeldingen en andere administratieve
aangelegenheden betreffende de brede school, kunt u terecht bij
Cherida Sarucco
Telefoon: 020-4080513, email: info@bsfiepwestendorp.nl
Maandag (8-14.15 uur), woensdag (8 -13 uur) en donderdag (8 – 14.15 uur)
Locatie: administratieruimte op de 1e verdieping
Overige namen, telefoonnummers en mailadressen vindt u in de schoolgids. Deze staat op
de website www.bsfiepwestendorp.nl bij 'ouders'.
Ook kunt u Facebook “brede school Fiep Westendorp” raadplegen.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Mei 2023
week

Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

18

1

2

3

4

5

6

7

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

10

11

12

13

14

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-Sportdag kleuters

Basisclub gr. 7 start
blok 4

-8.30-10.00:
Qupido gr. 8b
-10.30-12.00:
Qupido gr. 8a
-Sportdag gr. 3 t/m 6
-Fiepflits uit

17

18

19

20

21

9-10.30: Informatie
ochtend nw ouders

Hemelvaart

24

25

26

27

28

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-13.45: Uitslag
Rekenkangoeroe
wedstrijd
-Basisclub gr. 7

-8.30-10.00:
Qupido gr. 8b
-10.30-12.00:
Qupido gr. 8a
-Fiepflits uit

Dag van de arbeid

19

8

9

-Start Vreedzame
School blok 6
-Kleuterbouw start
thema ‘Piraten’
-Basisclub gr. 6 start
blok 4
20

15

16

-Basisclub gr. 6
-15.45-17.00:
MR-vergadering
21

22

23

Basisclub
gr. 6uur
15.00 - 17.00
Fiep MT (6) vz Jan

22

29

30

31

Tweede
Pinksterdag

Studiedag

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Alle kinderen vrij

Moederdag

Eerste
Pinksterdag

>Wilt u uw kinderen de eerste week na de meivakantie controleren op hoofdluis?
>Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage!
>Mei en juni: afname Cito-eind-toetsen gr. 3-7
>In mei vindt het praktisch examen verkeer plaats voor de leerlingen van gr. 8.

Blok 6 Vreedzame School
'We zijn allemaal anders'
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen
tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met
verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl,
levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken
onder andere aan de acceptatie en waardering daarvan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen
leren dat je dit terugziet binnen de eigen familie, de klas, de
school en de samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over
kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een
mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen
mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen
tegengaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als
vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat
het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen
dingen die je via een lesje kunt overdragen.
We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de
kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen,
interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende
levensbeschouwingen. De kinderen werken hierbij in
tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de
hele klas.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Juni 2023
week

Maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

4

Basisclub gr. 7

-8.30-10.00:
Qupido gr. 8b
-10.30-12.00:
Qupido gr. 8a

7

8

9

10

11

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Basisclub gr. 7

-8.30-10.00:
Qupido gr. 8b
-10.30-12.00:
Qupido gr. 8a
-Fiepflits uit

14

15

16

17

18

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Basisclub gr. 7
-19.30: Ouderavond
PAW ‘Keti Koti’

22

23

5

6

Basisclub gr. 6

24

12

13

Basisclub gr. 6

25

26

Vaderdag

19

20

21

22

23

-8.30: Gr. 8 naar
Ameland
-Basisclub gr. 6
-15.45-17.00:
MR-vergadering

15-16.30: ZBO

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Basisclub gr. 7
-16.00: Gr. 8 terug
uit Ameland

-Gr. 8 is vrij
-Fiepflits uit

26

27

28

29

30

Basisclub gr. 6

9-12.00: Verhaal
‘Keti Koti’ gr. 5-6
(Lonneke)

-Offerfeest
-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-9.30: Bliksemstage
gr. 7 en 8
-Basisclub gr. 7

Schoolreisje kleuters

24

25

Bij wie moet u zijn in onze brede school?
Naschoolse opvang en kinderdagverblijf
Voor vragen over alle aangelegenheden betreffende de naschoolse opvang en het
kinderdagverblijf, kunt u terecht bij de junior locatiemanager van Partou
Chantal Verkerk
Telefoon 06-11836605, email: chantal.verkerk@smallsteps.nl
Locatie: Westendorp KDV en BSO, Overschiestraat 168D, 1062 XK
Amsterdam, T +31 (0)20-4176048, email: westendorp@smallsteps.nl
Buurtkamers
Voor vragen over alle aangelegenheden betreffende de buurtkamers, kunt u terecht bij de
zakelijk leider
Sandra Damhuis
telefoon 06-41521617, email: s.damhuis@combiwel.nl
Overige namen, telefoonnummers en mailadressen vindt u in de schoolgids. Deze staat op de website
www.bsfiepwestendorp.nl bij 'ouders'. Ook kunt u Facebook “brede school Fiep Westendorp” raadplegen.

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Juli 2023
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

26

zaterdag

zondag

1

2

Keti Koti

27

3

4

Basisclub gr. 7

28

10

11

5

6

7

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

-Basisclub gr. 7
-Slaapfeest oudste
kleuters

-Jongste kleuters vrij
Slaapfeest oudste
kleuters tot 11.00
-Fiepflits uit

12

13

14

8.30-9.30: Spreekuur
met directeur

Studiedag
Alle kinderen vrij

Zomerfeest

8

9

15

16

22

23

29

30

Oudergesprekken
29

30

17

18

19

20

21

Eindpresentatie gr. 8

-Afscheid gr. 8
*11.00 kn op school
*13.00 uitzwaaien
-Eindrapport

-8.30-9.30: Spreekuur
met directeur
-Gr. 8 vrij

Gr. 8 vrij

-Gr. 8 vrij
-12.00: Start
Zomervakantie
-Fiepflits uit

24

25

26

27

28

Zomervakantie

Jaarkalender brede School Fiep Westendorp - Augustus 2023
week

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

31

31

1

2

3

4

5

6

32

7

8

9

10

11

12

13

33

14

15

16

17

18

19

20

34

21

22

23

24

25

26

27

35

28

29

30

31
>Wilt u uw kinderen de eerste weken van het nieuwe schooljaar controleren op hoofdluis?
>Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage?

